
UCHWALA Nr XXXII/290/1 3

RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie: zwolnienia Zakladt Uslug Komunalnych w Jgdrzejowie z obowi4zku wplat

nadwyzki Srodk6w obrotowych do budzetu Gminy Jpdrzej6w

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p62n. zsrt.) w zwiryku art. 15 ust. 7 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U . 757, poz. 1240 z po2n. zm.) Rada

Miejska w Jgdrzejowie uchwala, co nastppuje:

$ 1

Postanawia sig odstqpi6 od obowi4Tku wplaty do budZetu Gminy Jpdrzej6w i pozostawii
w dyspozycji Zakladu Uslug Komunalnych w Jgdrzejowie nadwyZkq Srodk6w obrotowych
za 2012 rokw wysokoSci 31 083,85 zl

$ 2

Pozostawion4 nadwyzkQ Srodk6w obrotowych samorzqdowy zaklad bud2etowy przeznaczy
na splatp zobowiqzari.

$ 3

Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa i Kierownikowi Zakladu
Uslug Komunalnych w JEdrzejowie.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej
w JEdrzejowie

mgr Pawei Bla

$ 4



UZASADNIENIE

do uchwaly Nr XXXII/290/13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 25 lutego 2013 r'

w sprawie zwolnienia Zakladtt Uslug Komunalnych w JEdrzejowie z obowiqzku wplat

nadwyZki Srodk6w obrotowych do budzetu Gminy JEdrzej6w.

Zgodnic z art. 15 ust.7 ustawy zdnia2T sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) Rada Miejska mo2e zwolnii samorzqdowy zaklad budZetowy

z obowi4zku wplaty do budzetu nadwy2ki Srodk6w obrotowych ustalonej na koniec okresu

sprawozdawczego.

Pozostaj4ce nadal na *ysokim poziomie nale2noSci, gl6wnie z tytulu najmu mieszkari

socjalnych i komunalnych przekladaj4 sip na trudnoSci w regulowaniu zobowiqzafi przez

Zaklad Uslug Komunalnych w JEdrzejowie. PoniewaZ nadwy2ka Srodk6w obrotowych me

jest r6wnoznaczna z posiadaniem Srodk6w finansowych, wplata jej do budZetu spowoduje

poglEbienie sig trudno6ci w splacie zobowi4za'h zakladt.

Bior4c pod uwagg konieczno3d bieZ4cej realizacji zadah ZUK oraz jego

funkcj onowanie uzasadnionym j est zwolnienie zakladt z obowi4zku powy 2szej wptaly .


